
 
 

 
 
 

PRESSMEDDELANDE –  

ANDERS HEDIN INVEST FÖRVÄRVAR MIKLAGRUPPEN 

Anders Hedin Invest AB har, genom dotterkoncernen I. A Hedin Bil AB, tecknat avtal om att 

förvärva 100 % ägarskap av Miklagruppen (tidigare Bavaria Nordic AS) med dotterbolagen 

Bavaria Norge AS, Bavaria Bil AB, Swabia AS, KC Motors AB, Burlin Motors AB samt GS 

Bildeler AS. 

Miklagruppen har de senaste åren haft en fantastisk tillväxt i Norge och Sverige. Nu går 

familjeföretaget Anders Hedin Invest AB in som ägare. Miklagruppen startade i Stavanger 1996 och är 

idag en av de största bilåterförsäljarna i Norden med 27 fullservice- anläggningar i Norge och Sverige. 

Miklagruppen representerar några av de främsta bilmärkena i världen. Totalt sålde Miklagruppen 

16,000 fordon år 2016. 

- ”Detta gör att vi – tillsammans med vårt nyförvärv – tar en märkbart starkare position som 

återförsäljare på den europeiska marknaden. Detta ligger i linje med mina och bolagets starka 

tillväxtambitioner. I och med förvärvet ökar Anders Hedin Invest-koncernen omsättningen med över 

sex miljarder kronor och vi kommer att komplettera varumärkesportföljen med flera nya 

kvalitetsmärken. Samtidigt får vi en större geografisk täckning i både Sverige och Norge och vi 

välkomnar ytterligare 900 kompetenta medarbetare till koncernen” uttalar sig koncernchefen Anders 

Hedin. 

Med nyförvärvet kommer Anders Hedin Invest-koncernen beräknas sälja 75,000 fordon genom 

30 varumärken, omsätta 21 miljarder kronor och sysselsätta 3,300 anställda. 

Jacob Tveraabak är koncernchef i Miklagruppen. Enligt Tveraabak kommer det nya ägarskapet att ge 
företagets kapital, förstärkning och fördelar som gör bolaget bättre rustade för att möta en framtid i 
förändring. 
 

- ” Miklagruppen har haft en imponerande tillväxt sedan starten 1996. Vi har haft fantastiska 

framgångar med BMW, MINI, Porsche och senare Kia, Toyota och Lexus. Nu är vi redo för fortsatt 

tillväxt i en bransch med stark förändring. Det kräver storskalighet, effektivitet och synergier som 

Anders Hedins ägarskap kommer att bidra med. Dessutom driver Hedin Bil sina verksamheter skickligt 

och professionellt och har ett mycket starkt varumärke på den svenska marknaden. Deras 

framåtblickande tillvägagångssätt och digitala fokus imponerar på mig och ligger helt i linje med vad vi 

tycker i Miklagruppen. Jag ser fram emot fortsättningen”, säger Tveraabak. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Anders Hedin, Koncernchef, Anders Hedin Invest AB, tel. + 46 (0)701 78 80 00 

Charlotte Martinsson, HR Chef, Anders Hedin Invest AB, tel. + 46 (0)705 10 73 17 

Jacob Tveraabak, Koncernchef Miklagruppen AS, tel. +47 908 21 370 

Sissel Wiedenmann, Kommunikationsansvarig Miklagruppen AS, +47 993 17 150  
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Fakta om Hedin Bil 
Hedin Bil är ett familjeföretag grundat 1985 av pappa Ingemar och sonen Anders Hedin. Koncernen driver – efter 
senaste förvärv – 88 anläggningar och är återförsäljare till 30 varumärken i Sverige och Norge. Hedin Bil är en av 
de största bilåterförsäljarna i Norden med 2,600 medarbetare och en beräknad försäljning av 75,000 fordon per 
år.  
 
Hedin Bil-koncernen ingår i Anders Hedin Invest-koncernen tillsammans med Klintberg & Way-koncernen, Mabi 
Rent-koncernen, Car to Go Sweden AB, Hedin IT AB, I. A Hedin Fastighet AB samt Tuve Bygg AB. Anders Hedin 
Invest AB är även delägare i Lasingoo Sverige AB. Med senaste förvärv förväntas koncernens totala 
årsomsättning uppnå 21 miljarder kronor och sysselsätta 3,300 medarbetare. 
 
Anders Hedin Invest AB ägs till 100 % av familjen Hedin. 

 

Fakta om Miklagruppen 

Sedan 1996 har Miklagruppen (tidigare Bavaria Nordic) växt till att bli en av Nordens största BMW och MINI-
återförsäljare och en av Nordens största bilhandlare. Miklagruppen omsatte över sex miljarder NOK under 2016, 
och sysselsatte mer än 900 medarbetare. Bolaget är också återförsäljare av Porsche, KIA, Toyota och Lexus 
samt är majoritetsägare till GS Bildeler – Norges största oberoende leverantör av reservdelar och tillbehör till 
BMW: Totalt sålde koncernen 16,000 fordon under 2016. 

 

 


